
Sorteringsguide

Farlig avfall

Elektriske leker

Mobiltelefoner

Blinkesko

Barbermaskiner

Hårfønere

Datautstyr

Klokker

Hvitevarer

Ledninger

Batterier/bilbatterier 
(ikke el-bil batterier)
Batterier/bilbatterier 
(ikke el-bil batterier)
Batterier/bilbatterier 

Lyspærer/lysstoffrør

Maling / beis / lakk

Lim

Bilprodukter

Kjemikalier

Spraybokser/gass

EE-avfall

Gjenvinningsstasjon 
eller retur til forhandler/

butikk Gjenvinningsstasjon eller 
til Miljøbilen 

MILJØBIL

Grovavfall/gjenstander til ombruk

Treverk

Skrapjern

Hardplast

Møbler

Porselen/keramikk/ildfaste former/
kjøkkenglass/krystall

Isopor

Byggavfall

Hårspray/
neglelakk etc.

Plantevern- og 
løsemidler

Rengjøringsmidler

Tepper

Madrasser
Telefon 40 00 29 79
E-post: firmapost@roaf.no
roaf.no

Følg oss på: 

Last ned appen Min Renovasjon
Her finner du blant annet tømmekalender for hele året,
og kan bestille varsling på mobil.

Vil du kaste noe du ikke finner i sorteringsguiden, søk etter det på sortere.no

Bringes av deg til en gjenvinningsstasjon

Bringes til gjenvinningstasjon, 
sortert i gjennomsiktige sekker Bringes til gjenvinningstasjon, 

sortert i gjennomsiktige sekker

Gjenvinningsstasjon

Bringes til gjenvinningstasjon, 
sortert i gjennomsiktige sekker

Bringes av deg til en gjenvinningsstasjon



Hentes av ROAF

Vanlig bærepose til restavfall 
inkl. plastemballasje

Matavfall i 
grønn pose

Beholder for mat- og rest-
avfall inkl. plastemballasje 

Skal legges løst i beholder,  i beholder, 
ikke i pose!

Returpunkt for
glass- og metallemballasje

Sjekk roaf.no eller last ned 
appen Min Renovasjon for å finne 

ditt nærmeste returpunkt

Husk 
dobbel 
knute! Gjenvinningsstasjon 

og tøyinnsamling
(UFF, Fretex etc.)

Hageavfallsmottak på 
gjenvinningsstasjonen

Matavfall Restavfall inkl. plastemballasje Papp,  papir og kartong Emballasje av glass og metall Tekstiler / klær / sko
Må være rent og tørt!

Hageavfall

Omdannes til kompostjord
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Skall / skrell / skrotter /gammel 
frukt /  grønnsaker

Bakverk

Teposer / kaffefilter /kaffegrut

Fisk / skalldyr

Kjøttrester / bein

Eggeskall

Tilgriset tørkepapir
og servietter

Nøtteskall

Plastemballasje fra kjøtt /
fugl /f isk / frukt / bær /grønt og pålegg

Tomme plastflasker for 
vaskemidler / sjampo /dressinger
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Avkjølt aske / grillkull

Potteplanter / blomster

Q-tips

Sneiper og snus

Kaffekapsler av plast

Bleier og bind

Aviser

Reklame, kvitteringer, lapper fra 
klær og alt annet mindre papiravfall

UKEBLADUKEBLAD

Ukeblader / tidsskrifter /
magasiner / bøker

Konvolutter

Melk-/juicekartonger m/kork

Pizza- frokostblandingkartonger

Tomme tørkepapir-/dopapirruller

Aluminiumsfolie- og 
emballasje

Glassflasker uten pant

Hermetikkbokser

Metallokk/korker

Øl-/ mineralvannsbokser 
uten pant

Metalltuber

Telyskapsler av metall

Alle typer klær og tekstiler, også det som 
er hullete og slitt

Sko / vesker / belter

Håndklær

Gardiner

Sengetøy/laken

Gress

Løv

Kvist / greiner

Ugress

Blomster, potteplanter 
uten potte

Juletrær

Syltetøyglass/sennepsglass etc. 
(Ikke drikkeglass)

Slitt undertøy

Hullete sokker og 
strømpebukser 

Bringes av deg til gjenvinningsstasjon/returpunkt

Bringes av deg til gjenvinningsstasjon/returpunktHentes av ROAF

Beholder for papp, papir 
og kartong


